Z Á P I S N I C A č. 02/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši
Dňa 04.06.2013
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Alexander Takács.
Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné , počet prítomných poslancov bol 6 /viď
prezenčnú listinu/.
2/ Starosta určil za zapisovateľa Štefana Bercika. Za overovateľov menoval Ing.
Jakab Peter a Huszty Róbert. Poslanci nemali žiadne námietky proti tomu, aby sa zasadnutie
konalo v maďarskom jazyku.
3/ Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlom zasadnutí
Došlá pošta1
Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce– otváranie obálok
Festival národností Sirén 2013
Aktuálne informácie
Záver

prijaté uznesenie

4/ Starosta oboznámil poslancov s plnením uznesení zo zasadnutia OZ konaného
27.03.2013. Konštatoval, že jednotlivé uznesenia boli splnené.
- prijaté uznesenie
5/ Poslanci mali možnosť oboznámiť sa s došlou poštou pol hodiny pred začiatkom
zasadnutia:
- oznámenia
- usmernenia
- avíza o zaslanej platbe
- pozvánky
- štatistické výkazy
- potvrdenia
-

( podacie číslo : 115/2013 – 185/2013 )

6/ Do výberového konania bol prihlásený jeden kandidát, ktorý bol aj prítomný na
zasadnutí OZ. Starosta pristúpil k otvoreniu obálok.
obálka – Ing. Jakab Jozef – predložil všetky potrebné doklady a splnil požadované
podmienky

1

Možnosť oboznámenia sa s došlou poštou je ½ hodiny pred začiatkom zasadnutia v zasadačke OcÚ

Pán Ing. Jozef Jakab bol zvolený verejnou voľbou za hlavného kontrolóra obce na 6 ročné
obdobie so 6%-ným pracovným úväzkom. Poslanci ponechali jeho hrubý mesačný plat podľa
§18 c) bod 1b) a bod 5 zákona č.369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v aktuálnom znení, vo
výške 56 EUR, tak ako bolo určené uznesením č.04/II/2/2012 zo dňa 16.12.2012
- prijaté uznesenie
7/ Poslanci sa zaoberali otázkami týkajúcimi sa usporiadania Festivalu národností Sirén
14.júla 2013. Hlavný dôraz bol kladený na otázky týkajúce sa finančného zabezpečenia, od
ktorého bude závisieť forma a spôsob usporiadania uvedenej akcie. Starosta informoval
poslancov o prisľúbenej výške finančných prostriedkov z ÚV SR na organizovanie uvedeného
podujatia. Zdôraznil však, že do termínu festivalu sľúbené finančné prostriedky
pravdepodobne nedostaneme, čo znamená, že budeme musieť preklenúť obdobie do
poskytnutia prisľúbených prostriedkov svojpomocne čo obnáša riziko, že v prípade zmeny
v rozhodnutí ÚV SR výdavky na festival budeme hradiť z vlastných prostriedkov ( úver od
FO ). OZ po oboznámení s rizikami prefinancovania rozhodlo, že aj napriek týmto
problémom festival aj v tomto roku usporiadajú. V diskusii boli poslanci oboznámení
o zabezpečení hlavných služieb ako ozvučenie, osvetlenie, poskytnutie občerstvenia pre
účinkujúcich, atď.
8/ V rámci aktuálnych informácií sa zaoberali nasledovnými otázkami:
- hosťovanie divadla Thália v mesiaci september 2013
- pohostenie turistov z Maďarska (300 osôb ) dňa 17.07.2013 na náklady
návštevníkov

9/ Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ v Ptrukši dňa 04.06.2013

I.

OZ v Ptrukši berie na vedomie:

1.-

Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí OZ boli splnené

II.

OZ v Ptrukši schvaľuje:

1.-

Program zasadnutia

III.

OZ v Ptrukši volí:

1.-

Hlavného kontrolóra obce

Overovatelia:

Huszty Róbert

..............................

Ing. Jakab Peter

...........................…

......................................
Alexander Takács
starosta obce
Zapísal:

Bercik Štefan

ZOZNAM PRÍLOH:
1. Pozvánka
2 . Prezenčná listina

........................................

Číslo
uznesenia
1/I/2/2013

1/II/2/2013

1/III/2/2013

Hlasovanie za
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Marci Zoltán, Bercik Štefan,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Marci Zoltán, Bercik Štefan,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel
Ing. Peter Jakab, Huszty Róbert,
Marci Zoltán, Bercik Štefan,
Gabriel Pandy, Zoltán Lengyel

Hlasovanie proti

Zdržali sa

0

0

0

0

0

0

